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Abstrakt
Denna rapport beskriver arbetet som utfördes till Water To Billions som
innefattade att skapa en animerad video om användningsområden för en
vattenreningsmaskin. Maskinens huvudsakliga funktion är att avsalta och rena
havsvatten. Företaget sponsras av hjälporganisationer som arbetar på internationell
nivå och videon kommer därför att presenteras för representanter från olika
hjälporganisationers med varierande kulturell och språklig bakgrund. Videon
förklarar därför inte funktionen på en teknisk nivå utan presenterar istället
maskinens generella användningen, transport av och under vilka förhållanden som
maskinen kan användas.
Innehållet i videon behöver presenteras på ett sätt som gör det möjligt att
kommunicera med mer än en kultur. För att undvika språkbarriärer används text i
videon om informationen inte går att presenteras visuellt. Videons syfte blev därför
att presentera så mycket information om användningsområdet som möjligt med så
lite text som möjligt.
Under projektets gång granskade jag animerade, informativa videor, litteratur och
artiklar för att hitta ett sätt att presentera information som förhindrar att innehållet
misstolkas av mottagaren. Den slutgiltiga videon innehåller en viss nivå av
abstraktion för att både göra informationen mer lättförståelig och även för att mer
sakligt presentera relevant information om maskinens syfte. Videon lägger mindre
vikt på tekniska detaljer och fokuserar istället på maskinens syfte och
användningsområde för att skapa intresse hos mottagaren då videon också måste
övertyga tittaren om maskinens värde.
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Abstract
For this final examination project, I was assigned to create and animate a video
regarding the use cases of a water purification machine developed by Water To
Billions. The machine’s main function is to desalinate and purify seawater. The
company that developed the machine is being sponsored by aid agencies that
operate on an international level and the video will therefore be presented
internationally for such aid agencies’ representatives. Because of this reason, the
video will not explain how the machine operates on a detailed technical level but
will instead focus on presenting the general use case, transport and under what
circumstances the machine can be used.
The contents of this video needs to be presented in a way that ensures it can
accurately communicate with more than one culture. To avoid language barriers
between countries and cultures, text is only used if the information could not be
presented visually. The purpose of the video is to present a lot of information about
the use cases with as little text as possible.
During the project I used animated informative videos, literature and articles as
references in order to find a way to present information to ensure that the chance of
information being misinterpreted by the receiver is reduced as much as possible.
The final video contains a certain level of abstraction to make the information not
only more accessible but also to be able to convey the relevant information about
the purpose of the machine as objectively as possible. The video skips most of the
technical details and instead puts focus on the purpose of the machine in order to
generate interest from the viewer as the video should also describe the value of the
machine.
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1. Inledning
Till detta examensarbete fick jag på beställning av Rolf-Johan Ingeson i uppdrag
att animera en informativ video som beskriver en vattenreningsmaskin för
organisationen Water to Billions.

1.1. Bakgrund
Projektet som ligger till grunden för detta arbete heter Water In a Box och är en del
av organisationen Water to Billions som grundades av Millenium Technology of
Sweden. Syftet med Water In a Box är att förbättra tillgången till rent vatten i
områden drabbade av torka eller begränsad tillgång till rent vatten. Detta är ett
problem då människor dör dagligen i världen på grund av konsumtion av förorenat
vatten. Detta projekt syftar till att förbättra denna situation och ge människor en
förbättrad tillgång till rent vatten.
För att underlätta spridandet av maskinen till svårtillgängliga platser och
katastrofdrabbade områden behövs ett ökat intresse från utomstående företag.
Projektet har flera investerare i nuläget som Läkarmissionen men målet med
projektet är att nå ut till fler hjälporganisationer som tillsammans kan hjälpa till att
distribuera maskinen till olika områden i världen, främst till länder som ofta
drabbas av vattenbrist.
Water In a Box startades 2015 av Rolf Ingeson och målet är att innan slutet av år
2020 tillverka tre fungerande vattenreningsmaskiner färdiga att distribueras till
Niger.
Maskinen renar havsvattnet med hjälp av en förångningsprocess som separerar
saltet från vattnet och samtidigt dödar bakterier i processen. På grund av torkan
som på senare år har drabbat Sverige har det skapat intresse bland svenska sjukhus.
Sydeuropeiska länder har även dessa visat intresse för maskinen då fler europeiska
länder har blivit drabbade av torka.
För att väcka ytterligare intresse behöver en animerad video produceras.
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1.2. Uppdragsgivare och samarbetspersoner.
Under projektet arbetade jag tillsammans med Rolf-Johan Ingeson som är
beställare av videon. Jan Brandt agerade som kontaktperson och medverkade under
intervjuer tillsammans med Rolf-Johan för att precisera utformandet av uppdraget
och dess innehåll. Jan Frohm agerade som handledare under projektet och gav
feedback till den skriftliga delen av arbetet. Nassar Alhanoun bistod med 3Drenderingar av containern och dess delar som fungerade som visuellt stöd till mina
egna illustrationer.

1.3. Informationsobjekt
Vattenreningsmaskinen är en del av projektet Water In a Box, som går under
organisationen Water To Billions. Projekten och maskinen är skapat av Rolf
Ingeson. Maskinen använder sig av en förångningsprocess för att rena vattnet och
separera saltet. Under processen pumpas vatten konstant in i maskinen för att sedan
slungas ut mot två upphettade filterväggar. Ytorna på dessa filterväggar får vattnet
att förångas och i denna process dör bakterier på grund av temperaturen. Ångan
stiger vidare genom filtren för att sedan kondenseras till vatten. Under denna
destilleringsprocess separeras saltet från vattnet: saltet fastnar på de magnetiserade
filterväggarna eftersom saltet som är naturligt elektriskt laddat. När den elektriska
polariteten på filterväggarna sedan ändras lossnar saltet och faller ner i ett separat
saltfilter. Det renade vattnet hamnar i en separat ledning som är kopplad till en
större vattentank (se fig. 1).
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Fig 1. Vattenreningsprocessen. Nassar Alhanoun.

Processen är cirkulär vilket betyder att vattnet måste genomgå reningsprocessen i
maskinen flera gånger innan vattnet är helt renat. Maskinen måste hela tiden
tillföras vatten och fungerar inte om vattentillförseln avbryts.
Modellen på maskinen för detta projekt kallas MDD 2000. Modellen består av en
container som innehåller en vattenreningsmaskin och två stycken 1000-liter
vattentankar (se fig. 2). En av vattentankarna innehåller orenat vatten som leds till
vattenreningsmaskinen där det renas för att sedan ledas till den andra tanken för
lagring. Containern innehåller också ett batterilager för elektricitettillgång, en
dieseltank och ett dieselaggregat. Ovanpå containern på utsidan finns solceller
installerade som under dagtid förser batterilagret med elektricitet för att maskinen
ska kunna kan rena vatten 24 timmar om dygnet. Solceller har i dagsläget blivit
tillräckligt effektiva för att fungera vid såväl molniga som regniga
väderleksförhållanden. Maskinen är självgående under hela dygnet och kräver
minimalt underhåll. Saltfiltret måste dock tömmas med jämna mellanrum.
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Fig 2. MDD2000 container och dess innehåll. Nassar Alhanoun.

Maskinen är avsedd att användas av allmänheten vid öppna platser. Containern kan
med sin lilla storlek även användas på innergårdar vid till exempel sjukhus och
lägenhetskomplex, inomhus i större lokaler eller direkt på plats vid
katastrofdrabbade områden. Kranen med renat vatten är installerad på utsidan för
att människor ständigt ska ha tillgång till renat vatten, samtidigt som maskinens
stöldbegärliga delar är inlåsta.
Maskinens mindre storlek tillåter att den skeppas med såväl lastbil, som båt eller
helikopter. Flexibiliteten i frakten gör att maskinen snabbt kan skeppas till
katastrofdrabbade områden som är i akut behov av vatten.

1.4. Syfte
Examensarbetets syfte är att ta reda på hur rörlig media på ett tydligt sätt kan
förklara flödesprocessen av en teknisk produkts användningsområde. Syftet med
arbetet är att producera en video som både väcker intresse hos målgruppen
samtidigt som det framgår tydligt för målgruppen vad maskinen används till.
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Arbetets mål är att komma fram till hur en video kan skapa intresse för innehållets
ändamål och hur informationen presenteras på en konkret och informativt sätt.

1.5. Problemformulering
Water in a Box har efterfrågat en video som visar maskinens användningsområden
då det i nuläget endast finns broschyrer (Jakobsson, 2015) och 3D-renderingar (se
bilaga 4) som beskriver detta. Broschyren visar hur destilleringsprocessen fungerar
på en teknisk nivå men beskriver inte hur vattenreningsmaskinen fungerar i fråga
om transport av maskin och användningstillfällen. 3D-renderingarna beskriver
containerns innehåll i ett naturalistiskt manér och används för att visa hur maskinen
ser ut för besökare på företagets websida.
Det saknas en rörlig visualisering som beskriver flödesprocessen för maskinens
helhetsfunktion. Utmaningen blir att välja ut vilken information i flödesprocessen
som bör gestaltas och varför denna information är viktig att betona för att nå ut till
målgruppen.

1.6. Målgrupp
Slutvideon för detta projekt kommer att visas för en primär och en sekundär
målgrupp.
1.6.0. Målgrupp 1.
Den primära målgruppen är representanter från internationellt verkande
hjälporganisationer. Detta för att slutvideon är ämnad att visas i första hand för
representanter för dessa målgrupper. För detta projektarbete kommer videon att
teoretiskt presenteras för fyra potentiella organisationer. Organisationerna har
gemensamt i det att de att de alla arbetar på global nivå och är aktiva i
problemlösning av vattenbrist. Valet av dessa fyra organisationer används som
grund för att precisera narrativ struktur och val av bildmanér för videon.
•
•
•
•

FN (Förenta Nationerna)
Röda Korset (Europa)
International Aid Service Sweden (IAS)
Läkare utan gränser
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Representanterna för dessa organisationer arbetar på plats i västvärlden och
europeiska länder men biståndsarbetet från organisationerna sker på plats i länder
utanför Europa. Videon anpassas därför enligt representanterna för dessa
organisationer istället för befolkningen i respektive länder.
På grund av detta val och vinkling av målgrupp kommer videon därför att
illustreras från ett västerländskt perspektiv men den kulturella neutraliteten i
videons bildmanér finns i åtanke.
1.6.1. Förenta Nationerna FN (United Nations)
Grundad 1945, Förenta nationerna (FN) är en globalt verksammande organisation
vars mål är att öka internationellt samarbete och samverkan. FN är främst en
fredsorganisation som arbetar med att förstärka relationer mellan länder för att
motverka konflikter. Organisationen arbetar även med att förbättra
levnadsstandarden för befolkning i medlemsländer. Tillgång till rent vatten är en av
FN:s prioriteringar. Videon kommer inte att visas för FN I sin helhet men
förhoppningsvis till medlemmar i organisationen och dess samarbetspartner som
verkar inom FN:s medlemsländer.
1.6.2. Röda korset
Röda korset är en globalt verksam hjälporganisation som fokuserar på att hjälpa
katastrofdrabbade områden. Organisationen består av flera samarbetande
organisationer som är juridiskt oberoende av varandra men styrs av en gemensam
stadga. Organisationens mål är att förbättra levnadsförhållanden för direkt utsatta
människor och verkar aktivt inom krigsdrabbade länder och områden som utsätts
för naturkatastrofer. Utöver sjukvård är tillgång till rent vatten en hög prioritering.
Varje enhet av Röda korset arbetar i sina hemländer och samarbetar även med
utomstående aktörer och enheter.
1.6.3. International Aid Service Sweden
International Aid Service Sweden (IAS) är en hjälporganisation som arbetar globalt
med att förbättra livsvillkor för befolkning i centrala länder i Afrika. IAS väljer att
prioritera landområden med begränsad åtkomst och resurser. Organisationen verkar
i mindre områden som större hjälporganisationer inte kan nå ut till. IAS är sedan
tidigare en samarbetspartner till Water to Billions.
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1.6.4. Läkare utan gränser
Läkare utan gränser verkar på internationell nivå vars huvudsakliga syfte är att
förbättra utsatta människors hälsa. Organisationen prioriterar krigsdrabbade
områden men arbetar även med generellt medicinskhumanitära tjänster (bland
annat att bistå människor som drabbats av andra typer av kriser eller
naturkatastrofer). Tillgång till rent vatten är en prioriteringspunkt för
organisationen.
1.6.5. Målgrupp 2.
Den sekundära målgruppen för videon för detta projekt är beslutsfattarna bakom
projekten. Beslutsfattarna i detta projekt är projektledare bakom Water to Billions,
Rolf-Johan Ingeson och Jan Brandt.
Innehållet i videon, vilka delar av maskinen, vilka delar i flödesprocessen som ska
visas och vilka delar som ska stanna kvar i eller läggas till för redigering avgörs av
beslutsfattarna. Den sekundära målgruppen står bakom grunden till projektet och
avgör innehåller i videon men det är inte för beställarna av projektet som videon i
första hand kommer att visas slutligen för. Bildmanéret och den narrativa
strukturen av videon utformas efter den primära målgruppen.

1.7. Frågeställning
På vilket sätt bör en flödesprocess utformas med hjälp av animation för att
informera en internationell målgrupp om en teknisk produkts
användningsområden?
Detta blir den huvudsakliga frågan i detta projekt. För att ytterligare smala av
projektet ställer jag delfrågor som är relevanta till huvudfrågan och kan tänkas
besvaras i detta projekt. Delfrågorna tar inte lika stor del i fokus i detta projekt som
huvudfrågan men
Kan schematiska bilder i en flödesprocess underlätta informationstolkandet i en
målgrupp som saknar kunskapsfärdigheter?
Hur stora kunskapsförutsättningar ställer abstraherade bilder på en målgrupp
utan tekniska förkunskaper?
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Hur mycket detaljavskalning kan en bild utsättas för och fortfarande tolkas
korrekt?

1.8. Begränsningar
Följande är beskrivningar av begränsningar inom detta examensarbete.
1.8.1. Målgruppsbegränsning
Vattenreningsmaskinen är inte ämnad att tjäna pengar för ekonomisk vinning.
Under projektet poängterar jag att videons syfte är att informera dessa
organisationer om värdet och att förklara dess användningsområden. Informerandet
gäller maskinens värde i samhället och målet med videon blir därför att informera
hjälporganisationernas representanter om vikten av att vara delaktiga i projektet för
att förbättra livssituationen för fler människor genom att öka tillgången till rent
vatten.
Valet av att ha flera organisationer gör att jag måste förmedla beskrivningen av
flödesprocessen på ett konsekvent sätt så att den kan användas till flera grupper
utan att informationen misstolkas. Detta projekt kan ses som en förstudie till ett
liknande projekt i framtiden och har därför en avgränsning för fler val av länder
gjorts.
1.8.2. Språkbegränsning
Videon använder sig inte av berättarröst då målet är att förmedla så mycket
information som möjligt utan ljud och text. Texten som används är skriven på
svenska. Jag valde svenska för att representanterna för hjälporganisationerna som
videon ska visas för befinner sig i Sverige. Om videon visas i utomstående länder
är minimal text en fördel då språket enkelt kan editeras i videon för att anpassas till
respektive region. En mindre mängd text minimerar även risken för
felöversättningar om text måste skrivas om till andra språk.
1.8.3. Val av medium
Slutprodukten i detta projekt är en video. Videon renderas i 1920x1080 pixlar i
upplösning. Videon kommer att vara cirka tre minuter lång vid slutproduktion.
Rörlig media är generellt mer effektiv på att förmedla information till åskådare och
kan hjälpa åskådaren att komma ihåg informationen under en längre tid (Berney &
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Bétrancourt, 2015, s. 15). Detta ger rörlig media ett övertag över statiska bilder i
fråga om att förmedla information.
Tiden på videon bestämdes under första intervjun med företaget (se bilaga 1) att
vara mellan två och en halv till tre minuter lång. Fördelen med den längden på
videon gör uppmärksamhet och engagemang från åskådaren befinner sig på en
högre nivå än om videon hade varit längre (se bilaga 5). Undersökningar har visat
att människor ofta förlorar uppmärksamheten på en video vars ämnesområde de
saknar kunskaper inom, efter cirka två minuter (Fishman, 2016). Informationen om
detta kommer från Wistia som är en hemsida som fokuserar på att samla
information om marketingvideor. Wistias artiklar är baserad på data från Google
Analytics som samlar information om internetanvändares vanor. Informationen kan
därför ses som en kvantitativ undersökning men bör inte anses som något konkret.
Informationen baserar sig på Youtube-videor och gäller för genomsnittliga
användare som inte befinner sig i kontrollerade miljöer. Jag väljer att använda mig
av Wistias undersökning då videon för detta projekt riktar sig till människor som är
ovetande om vattenreningsmaskinens användningsområden och bör därför anses
som genomsnittliga individer.

1.9. Tidigare forskning
Fördelen med animation över statiska bilder är inte bara att det skapar en enklare
förståelse om hur produkten fungerar i sin helhet (Höffler & Leutner, 2007, s. 724)
utan också att det mänskliga engagemanget i berättelsen som presenteras skapar en
högre form av empati bland människor vilket skapar en emotionell koppling till
berättelsen (Aldama, 2015, s. 87). Emotionella kopplingar skapar ett tillskott av
oxytocin i hjärnan som i tidigare studier har visats ge en ökad generositet och
medömkan bland människor (Lin m.fl. 2013, s. 4). Denna studie är relevant för mitt
projekt då en central punkt i syftet är att nå ut till fler människor om
vattenreningsmaskinens användningsområden och värde. Samma studie (s. 3)
användes i säljande syfte för att observera donation från deltagare till välgörenhet.
Informationen från studien av Pei-Ying Lin används för att påvisa hur empati kan
användas för att nå ut till fler människor samtidigt som detta projekts
slutproduktion används i ett icke-kommersiellt syfte. Målet är dock fortfarande att
nå ut med information om maskinen och studien anses därför vara lämplig av mig
för detta projekt.
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Ett tidigare arbete som är relevant för det här projektet är examensarbetet av Elin
Jakobsson (Jakobsson, 2015). Jakobsson utvecklade en broschyr för Water to
Billions där hon tar upp de tekniska specifikationerna och presenterar materialet till
aktörer för hjälporganisationer. Målgruppen i Jakobssons arbete är medlemmar i
hjälporganisationer som redan befinner sig utomlands, därav riktar sig fokusen i
hennes arbete på att kommunicera till en målgrupp utanför Sverige med hjälp av en
berättarfigur (Jakobsson, 2015 s. 22). Jakobsson lägger ett större fokus på att
utveckla ett mer kulturellt neutralt bildmanér (s. 7). I detta arbete är den kulturella
neutraliteten en sekundär grund istället för ett fokus.

Fig 3. Vattenreningsprocess. Elin Jakobsson.
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Fig 4. Narrativ karaktär med beskrivande bilder. Elin Jakobsson.
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Fig 5. Personer med vattenbehållare. Elin Jakobsson.
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2. Teori
Följande teorier har använts i detta projekt.
•
•
•

Storytelling
Kognition
Abstraktion

Den huvudsakliga teorin i detta projekt är storytelling, hur man strukturerar en
berättelse för att göra den så begriplig som möjligt för åskådaren. Det handlar om
de psykologiska aspekter som går att använda och kombinera för att undvika
förvirring genom att använda sig av mönster och sammanhängande övergångar.
Då kognitionslära kan anses som ett brett kunskapsområde behöver jag poängtera
tidigt att kognitionsdelen innefattar underliggande aspekter inom psykologi som
gestaltpsykologi och minne.
Abstraktion talar om abstraktion i utformande av bilder, nedskalande av detaljnivå.
Inte om abstrakt tänkande inom kognitionslära.

2.1. Storytelling
Storytelling handlar om den narrativa strukturen av en berättelse. Storytelling och
berättartekniker används inom filmmedia för att bygga upp en engagerande
berättelse. Strukturen kan dock variera beroende av genre men kan skilja sig
drastiskt beroende på medievalet. Genom att engagera åskådaren emotionellt i en
berättelse förstärks åskådarens erfarenhet av materialet (Aldama, 2015, s. 84).
Eftersom detta projekt försöker övertyga representanter för hjälporganisationer att
engagera sig i projektet är det viktigt för mig att skapa en hållande struktur som är
begriplig i sitt narrativ. Inom marketing kan ett starkt narrativ inom reklam
användas för att höja lojaliteten i kunder. Aldama beskriver (s. 86) hur karaktärer
kan användas för att stärka den emotionella kopplingen mellan åskådare och
berättelsen.
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2.1.1. Duration and pace
Duration and pacing beskriver det generella tempot i ett narrativ (Abbott, 2008, s.
114). Tempot i ett narrativ är beroende av tidsramen, genre, målgrupp och känslan
som förmedlas. Exempelvis kan det i en tre timmar lång westernfilm vara
fördelaktigt att etablera långa scener och låta publiken ta in miljön, om det däremot
är en och en halv timme lång actionfilm förväntas scenerna vara kortare och ha
hastigare kamerabyten. Tempot används för att låta publiken ta in informationen
och låta scenen ta sin tid för att ge åskådarna tid att reflektera över vad som händer
(s. 115). Då jag visar mycket information på kort tid bör jag i detta projekt låta
varje scen i videon vara kort för att hinna få med all information men inte för kort
då det kan kännas kaotiskt.
2.1.2. Repetition
För att underlätta den kognitiva belastningen för åskådaren går det att använda sig
av repetition. Repetition av teman, karaktärer och visuella föremål gör att
åskådaren kan bli påmind och känna igen sig. Denna påminnelse kan användas för
att underlätta den kognitiva belastningen (Abbott, 2008, s. 95). Abbott skriver om
repetition av teman men en mer visuellt bokstavlig repetition, exempelvis av
karaktärer, platser och objekt kan också användas för att underlätta kognitiv
belastning i åskådaren.
Repetition kan också användas för att återkoppla scener med varandra och begränsa
mängden information i narrativet. Eftersom videon för detta projekt är relativt kort
och innehåller mycket information är repetition av teman och element viktigt för
mig då jag inte vill överbelasta åskådaren med information och skapa ett
igenkännande som inte känns överväldigande.
Repetition kan också använda sig av återkoppling callbacks till tidigare scener som
har hänt för att skapa ett samband med ett tidigare skede i berättelsen. På så sätt
återanvänder åskådaren delar ur sitt minne istället för att kognitivt bygga nya
scener i huvudet som kräver mer av dennes minne och uppmärksamhet.
2.1.3. Riktningar
Riktningar i den här kontexten antyder på kinematografiska kamerariktningar och
flöden. Kamerariktningar används för att leda åskådaren genom en berättelse eller
scen. En etablerande kameravinkel i början av scen kan användas för att visa var
någonstans i narrativet som berättelsen befinner sig i. Det bör finnas en viss röd
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tråd i de riktningar som kameran rör sig i. Om kameran inte rör sig i en konsekvent
riktning och byter flöde mitt i kan det uppstå förvirring hos åskådaren. Riktningar
kan användas vid övergångar för att flytta undan element från en scen. För detta
projekt är det viktigt att riktningarna som kameran gör är konsekventa då mycket
information kommer att visas på kort tid. Genom att använda sig av riktningar så
att scenen verkar hänga samman gör att videon kommer att kännas mer
kronologiskt korrekt (Cohen, m.fl. 2015, s. 6). Detta är av större vikt under
scenbyten i videon för detta projekt.
2.1.4. Fiction and non-fiction
Fiction and non-fiction beskriver förhållandet till fiktion och återberättad
verklighet inom narrativ. Beroende på huruvida berättelsen är sann eller inte skapar
det en viss förväntan till narrativet hos åskådaren (Abbott, 2008, s. 153). Om
berättelsen är sann kan det antas att berättelsen ska bli tagen mer seriöst än om den
hade varit fiktiv. En sann berättelse har mer begränsningar då det måste förhålla sig
till källmaterialet. Fiktiva berättelser har av den anledningen färre begränsningar
och kan använda sig av mer orealistiska scenarier. Videon i detta projekt
presenterar en fiktiv berättelse, däremot antyder den om realistiska event som
skulle kunna hända i verkligheten. Denna vinkling gör att jag kan presentera en
seriös förväntan i ett teoretiskt scenario, grundat i verkligheten, i en händelse som
ännu inte har inträffat.

2.2. Kognition
Kognitionsteori och psykologi användes i detta projekt för att underlätta kognitiv
belastning hos åskådaren. Kognition och psykologi är relativt breda begrepp så jag
kommer under denna del att förklara mer exakt vilka områden inom kognition jag
tänker använda mig av. För detta projekt är kognitionsteorin vinklad mot den
visuella delen, då projektets fokus är illustration.
2.2.1 Top-down-bearbetning
Top-down-bearbetning betyder att åskådaren av materialet använder sig av tidigare
fakta och erfarenheter för att identifiera information (Groome m.fl. 2006, s. 33).
Hjärnan skapar scheman baserad på tidigare erfarenheter och jämför de med
inkommande information för att identifiera. Den motsatta processen kallas för
bottom-up. Processen sker omedvetet men aktiveras så fort åskådaren observerar
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element i händelse framför sig, både top-down och bottom-up spelar roll i analys
av perceptuell tolkning. Top-down-bearbetning går hand i med repetition (s. 75) då
ett element presenteras för åskådaren som sedan lagras i minnet. Vid ett senare
tillfälle visas scenen eller objektet igen vilket gör att åskådaren kan identifiera
elementet som tidigare information. Stor del av mitt arbete med detta projekt består
av att begränsa informationen i videon så att det inte känns överflödigt. En del av
begräsningen sker genom att göra återkopplingar till tidigare händelser i narrativet
och återanvända mig av visuella element. Denna typ av repetition handlar om topdown-bearbetning. De schematiska element som förekommer i videon förutsätter
att åskådaren redan vet vad de representerar. Det är med hjälp av top-downbearbetning som identifieringen av informationen sker.
2.2.2 Gestaltlagar
Gestaltlagar handlar om den del av psyket som människor använder för att dela in
visuell information till förenklade former (Groome m.fl. 2006, s. 51). Gestaltlagar
kan hjälpa till att avgöra vilka delar av en bild som tillsammans utgör hela objekt
och jämför med en redan existerande mall i psyket hos åskådaren för att identifiera
det (s. 52). Tillsammans med gestaltlagar tillkommer mönsterigenkännande.
Närhetslagen är ett exempel på en gestaltlag där hjärnan identifierar en avvikelse i
mönster där objekt befinner sig nära varandra (Ware, 2008, s. 63). Om en linje av
vertikala streck upprepas men sedan bryts av ett horisontellt streck kommer hjärnan
att upptäcka avvikelsen. Storlekslagen är en annan gestaltlag som bygger på samma
princip fast använder sig av upprepande former av en viss storlek, där ett föremål
skiljer sig i storlek från resten, kommer hjärnan att urskilja storleksskillnaden. Färg
kan användas på samma sätt, exempelvis gröna fläckar i grupp med röda fläckar
blir lättare än identifiera än om de hade varit tillsammans med grön av en annan
nyans (s. 67). Gruppering av objekt är en kombination av de tidigare som funkar
genom att gruppera in visuella objekt enligt färg, form eller storlek.
Grupperingslagen används genom att sluta in objekt med hjälp av olika former
eller färgade områden (s. 64). Videon i detta projekt kommer att innehålla en viss
abstraktion, därför bör jag fortfarande göra objekten igenkännbara så att deras
generella form och utseende går att associera med vad det egentligen ska föreställa
(Groome m.fl, 2012, s. 52).
I videon för detta projekt används grupperingslagen för att dela upp videon i tre
delar som visas i en meny i form av tre ikoner. Genom att markera vardera ikon i
menyn visar det vilken del av videon som kommer att visas. Redan när menyn
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visas första gången antyder de tre ikonerna tillsammans att videon är uppdelad och
varje del har ungefär lika stor längd. För att antyda grupperingslagen på menyn är
det därför viktigt att ikonera har gemensam färg och utséende.

2.3. Abstraktion
Som tidigare nämnt kommer videons bildmaterial och generella bildmanér att
innehålla en viss abstraktion. Naturalistiska bilder kan tolkas mer objektivt och
åskådaren behöver oftast inte ha med sig tidigare erfarenheter för att kunna tolka de
visuella elementen (Holsanova, 2010, s. 65). En potentiell nackdel med
naturalistiska bilder är de kan skapa en kognitiv överbelastning i åskådaren som
kan skapa förvirring då det inte är helt tydligt var fokusen i bilden är ämnad. Bilder
som är mer abstrakta i sin utformning gör att avsändaren har fokuserat på att
upplyfta mer specifika delar genom att utelämna detaljer. Åskådaren måste dock
förstå att detta utelämnande av detaljer har förekommit. Avsaknaden av detaljer
behöver nödvändigtvis inte minska tolkandet av bilden och kan istället leda
uppmärksamheten i åskådaren till delen av bilden som är i fokus (Groome m.fl,
2012 s. 65). Naturalism och abstraktion förekommer också i tecknade bilder och
behöver nödvändigtvis inte vara enbart i foton. Så länge den generella strukturen
kan man minska mängden detaljer och ändå kunna tolka bilden för sitt ursprung
(McCloud, 1995, s. 31).
Videon för detta projekt innehåller abstraherade bilder som är menade att
underlätta tolkandet med hjälp av att reducera detaljnivå. Deras grundbetydelse
finns kvar genom att bevara deras mest karaktäristiska drag. Detta för att minska
den kognitiva belastningen i åskådarna av videon. Den typen av abstraktion som
jag använder mig av kan jämföras med abstraktion av kartor (Holsanova, 2010, s.
66) där hela landskap och hus har förenklats till platta symboler, träd är borttagna
och vattenområden markeras som blått. Denna abstraktion tar bort oväsentliga
detaljer från kartan då de inte behövs för att identifiera den övergripande topografin
för att avgöra position.
Eftersom mitt fokus inte är avancerade tekniska detaljer i vattenreningsmaskinen
anser jag att användande av abstraherade bilder förmedlar grundfunktionen och
användningsområde av maskinen istället för att fokusera på irrelevanta detaljer.
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3. Metod
Följande forskningsmetoder har använts i detta projekt:
•
•
•
•
•
•

Litteraturstudier
Intervju
Storyboard
A/B Testing
Analys
Web Analytics

3.1. Litteraturstudie
Syftet med litteraturstudier är till för att välja ut relevanta teorier till detta projekt.
För att komma fram till slutsatser angående mina slutliga val var det viktigt att
granska relevant information om narrativ i storytelling och hur andra människor
har resonerat och kommit fram till deras slutsatser. För den mest grundläggande
informationen om hur bild presenteras för att med hjälp av psykologi påverka
människors uppmärksamhet använde jag av Visual thinking for design, av Colin
Ware. Ware som beskriver hur timing och ordningen som visuella element
presenteras är viktigt för att åskådaren enklare identifierar hur mönster hänger
samman (Ware, 2008, s. 19). Eftersom min struktur i videon är baserad på
storytelling bör jag använda mig av repeterande mönster för att minska den
kognitiva belastningen hos åskådare. Jag har även använt mig av David Groomes
bok Kognitiv psykologi som beskriver hur åskådare gör associativa förbindelser
med hjälp av kunskapsminne (Groome, m.fl. 2006, s. 420). I videon för detta
projekt används schematiska bilder för att skapa associationer om deras betydelse.
Groomes forskning utger därför ett stöd till mitt val av schematiska bilder. För att
lägga mer stöd till mina påståenden använde jag mig därför av The Design of
Everyday Things av Donald A. Norman. Norman tar upp design av konkreta objekt
för att på mer effektiva sätt anpassas med människan som utgångspunkt. En video
skiljer sig från konkreta fysiska produkter men Norman nämner att även kulturella
skillnader bör finnas i åtanke hos designern (Norman, 2013, s. 128) och att en viss
efterforskning hos designern om vilken bakgrund som mottagaren har måste
utföras innan produkten utformas.
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Den första delen av litteraturen utgör samspelet mellan grafiska element i videon
till detta projekt. För att få mer relevant forskning till detta projekt valde jag The
Science of Storytelling av Frederick Aldama. Element från storytelling utgör den
huvudsakliga grunden för min video. Aldamas artikel om storytelling beskriver hur
känslor hos åskådaren är en viktig del för att skapa en emotionell koppling till
berättelsen (Aldama, 2015, s. 85). Artikeln påvisar att känslor är en viktig aspekt
av storytelling för att göra en berättelse mer minnesvärd.
Utöver föregående artiklar valde jag artikeln A comparison of animated versus
static images in an instructional multimedia presentation. Artikeln påvisar att
försöksgruppen som fick se en animerad instruktionsvideo lyckades bibehålla mer
information som presenterades än försöksgruppen som blev visade statiska bilder
(C.J Daly m.fl, 2016, s. 203).

3.2. Intervju
För att veta vilka delar av maskinen som uppdragsgivarna ville uppmärksamma
använde jag mig av en kvalitativ intervju. Den kvalitativa intervjun erbjöd mig mer
precisering av frågor där jag kunde få en mer detaljerad beskrivning av fokusdelar
(Häger, 2007, s. 97). Den kvalitativa intervjun tillät mig också att stanna kvar i
vissa frågor under en längre tid och fråga mer detaljerat om vissa ämnen så att jag
kunde få ut så mycket information om de relevanta delarna som möjligt.
Huvudfrågan i intervjun (s. 82) återkom frekvent och låg i fokus även under
underfrågor som var direkt relevanta till huvudfrågan, nämligen ”vilka
användningsområden bör belysas?”.
Att intervjua experterna av maskinen var en större nödvändighet för mig för att
veta vilka delar i animationen som bör uppmärksammas, vilka områden som skulle
utelämnas, vad som skulle visas rent visuellt och i vilken ordning det skulle ske.
Intervjuerna gav mig en mer exakt infallsvinkel om hur jag skulle förhålla mig
inom projektets ramar och gav feedback på mina val.

3.3. Etik
Gällande forskning måste personen som skriver en artikel vara öppen om dennes
metoder, resultat och hur informationen har samlats. Testdeltagares välmående ska
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prioriteras över resultat, samtycke om testdeltagande så väl som medvetande om
hur och vad resultaten ska användas till (God Forskningsed, 2017, s. 10).
Forskningsetik begrundades under den första intervjun (se bilaga 1) och A/B testet
(se bilaga 3) då dessa metoder innehöll interaktion med människor. Anonymitet
kan erbjudas om namnen inte är av relevans. Exempel på detta är intervjuerna där
det står namn på de som blev intervjuade, medan namnen under A/B testet inte var
relevant och därför inte finns med (se bilaga 3). Testdeltagarna blev tillsagda innan
vad resultatet skulle användas till. Namnen förblev anonyma, endast ålder, yrke
och konstnärlig bakgrund ansågs relevant för resultaten då figurernas estetik
granskas av testpersonen. Testdeltagarna kunde när som helst välja att avbryta
testet.
Anonymiteten tillåter att svaren inte kan kopplas till individen för varken forskaren
eller läsare av artikel. Sekretess tillåter att data inte delas ut till obehöriga (God
Forskningsed, 2017 s. 40).
Testdeltagarna för detta projekt valdes ut slumpmässigt för att ge en tillräckligt stor
spridning av resultat som inte befinner sig inom grupper där individer har samma
bakgrund. De krav som ställdes på testdeltagarna var att de var myndiga,
innefattade förståelse för svenska språket och förståelse för samtycke om
deltagande.

3.4. Storyboard
En fördel med storyboards är att de kan användas för att visuellt fånga flöde,
händelseförlopp, detaljer och interaktioner mellan karaktärer och produkt (Martin
& Hanington, 2012, s. 171). Storyboards har använts inom television och
filmindustrin i flera årtionden och utgör en grund för att visa hur berättelsen visas
och vad som händer vid respektive delar. En storyboard bör sakna detaljrikedom
för att inte vara för distraherande (Martin & Hanington, s. 170). Storyboarden
måste ändå visa tillräckligt med detaljer för att en tredje part utan förkunskaper ska
förstå vad som händer i scenen. Detaljer bör användas endast om det är nödvändigt
att belysas, exempelvis delar som involverar komplexa maskiner och interaktion
mellan maskinens olika delar.
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3.5. A/B Testing
A/B testing är en metod där testpersoner får välja ett av flera designval (Martin &
Hanington, 2012, s. 8). Metoden går ut på att välja två versioner av en design som
sedan visas för en testperson. Testdeltagaren väljer sedan dennes föredragna
version. Metoden behöver nödvändigtvis inte användas för att välja mellan två
konkreta, fysiska produkter men kan också användas för att hitta infallsvinklar på
mer abstrakta koncept.
Testet används vid kvantitativa undersökningar för att hitta ett optimalt resultat
bland fåtal designval baserat på användarpreferenser. Eftersom jag har begränsat
med tid och inte kommer att ha en större mängd deltagarpersoner kommer jag
därför att anpassa metoden enligt tidsramen genom att göra en kvalitativ vinkling
på testet där deltagarna under testet beskriver tankegången. Informationen
antecknas och används för att lägga stöd för karaktärsutseendet.
Jag använder mig av A/B testing för att lägga stöd på valet av bildmanér för
karaktärer i den animerade videon.

3.6. Videoanalys
För att välja bildmanér analyserade jag två informativa animerade videor som har
producerats de senaste fem åren. Eftersom målgruppen för detta projekt är vuxna,
är videon ämnad att uppfattas professionell och väcka intresse. Ett annan form av
bildmanér had möjligen fungerat bättre för en yngre målgrupp. Analysen kan
därför hjälpa mig att forma ett bildmanér som inger ett modernt intryck för att få
videon att uppfattas som professionell för målgruppen.
Den huvudsakliga bildanalysmetoden som jag använde mig av för att komma fram
till bildmanér var stilanalys (Eriksson, 2009, s. 67). Stilanalys används för att
avgöra i vilket manér som ett verk är utfört i. Manéret bör även granskas i dess
samband med målgrupp, kontext och medium för att hitta en balans som gör
uttrycket i det hela mer begripligt. Tillsammans med stilanalys använde jag mig av
formanalys för att skapa en balans mellan manér och videons bildliga innehåll.
Formanalys (s. 67) fokuserar på att granska bildens komposition, färgval och hur
elementen är placerade i förhållande till varandra. Att välja färger som är
kongenialiska i videon kan vara en fördel för att få videon att uppfattas som mindre
kaotisk. Ett lila föremål bör exempelvis inte befinna sig framför en blå bakgrund då
den kan bli svårare att upptäckas. Även formanalysen bör beaktas med den kontext
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som mediet befinner sig i. Färgval bör ibland anpassa sig efter målgrupp såväl som
kontext.

Fig 6. Strängteori. Kurzgesagt.

Fig 7. DNA-sträng. Lifenoggin.

Analysen användes för att skapa en grund för videons val av bildmanér, takten som
varje element visas på skärm, användande av text och färgval. Kontext och
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målgrupp är även avgörande för slutresultatet. Eftersom målgruppen för mitt
projekt är snarlik den målgrupp som de Youtube-knaler jag valde att analysera,
Kurzgesagt och Life Noggin, kan de båda vara relevanta för mig att använda som
grund för analys (se bilaga 2). En mer detaljerad beskrivning av hur analysen
användes för att utforma videon finns under del 4 (s. 30, Designprocess).

3.7. Web Analytics
I detta projekt använder jag mig av Web Analytics (webbanalys) för att spåra
relevant data. Webbanalys är internetdata samlad från användare som visar deras
vanor online (Martin & Hanington, 2012, s. 200). Datan kan visa antal besökare för
en webbplats, var de klickar, hur ofta de besöker sidan, vilka tider på dygnet, etc.
Datan är känslig för kontextuell användning och bör analyseras innan den
appliceras för ett användningsområde. Datan kan också fluktuera beroende på när
den samlas och kan skiljas åt markant på kort tid. En fördel av detta gör att datan
kan användas för att mäta trender och nuvarande preferenser hos användaren.
Datan från webbanalyser kan användas för att djupare förstå och optimera
webbdesign (Martin & Hanington, 2012, s. 200).
För detta projekt använder jag mig av en statistik analys från Wistia (Fishman,
2016) som visar hur många åskådare som stannar kvar för att observera en video.
För att hitta en optimal längd att använda på min egna video behöver jag veta den
maximala längden video som åskådare kan observera innan de tappar intresse.
Wistias data visar när åskådarantal minskar under förloppet av en informativ video.
Med Wisitas data kan jag få reda på den längd som ger mig högst användarintresse.
När jag sedan vet vilken längd på videon jag har att använda mig av kan jag börja
anpassa innehållet efter längden på videon. Webbanalys ger oftast en bredare och
mer realistisk bild av målgruppen (Martin & Hanington, 2012, s. 200) än tester i
kontrollerad miljö.
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4. Designprocess
4.1. Intervju
Efter första intervjun (se bilaga 1) hade jag tillräckligt med information för att
producera en storyboard. Med hjälp av storyboard kunde jag illustrera en struktur i
vilken ordning som befintlig information ska presenteras i videon. Efter den första
intervjun hade jag en grund för informationen som videon skulle innehålla.
Utformandet av bildmanér och videons takt bestämdes inte av beslutsfattarna.

4.2. Bildmanér
För att hitta ett lämpligt bildmanér valde jag att göra videoanalyser. Den första
analysen bestod av en stilanalys (Eriksson, 2009, s. 67) av informativa, animerade
videor på Youtube för att bygga en konkret grund för bildmanéret. Jag valde att
analysera Youtube kanalen Kurzgesagt (se bilaga 2) som fokuserar på att skapa
animerade videor i undervisningssyfte. Kanalens ämnen inkluderar vetenskap som
medicin, astronomi och biologi. För att använda fler exempel på animerade videor
som använder sig av liknande manér analyserade jag också Youtube kanalen Life
Noggin (se bilaga 2). Precis som Kurzegesagt, producerar kanalen Life Noggin
animerade videor i undervisningssyfte med fokus på medicin, astronomi och
biologi. Dessa två kanalers videor analyserades för att hitta en konkret grund för att
utveckla ett manér anpassat efter målgrupp. Följande är ett utdrag från resultatet av
videoanalysen (se bilaga 2).
”Båda youtube kanalerna använder sig av varsitt bildspråk. Kurzgesagt upplevs
som mer användande av rundade former medans Life Noggin använder sig av ett
mer blockigt utseende. Även om de har olika utseenden så följer båda ett
konsekvent uttryck som genomgår i varje video. Båda undervisar om vetenskaliga
teorier och hypoteser för en bred målgrupp. Åldersmässigt riktar sig båda til
mågrupp i åldrarna 16 år och uppåt då en viss en förståelse för ord och begrepp
förväntas av åskådaren. Båda youtube kanaler förklarar tillsammans med visuella
stöd, abstrakta begrepp. Kurzgesagt använder sig mer av symboler medans Life
Noggin förklarar mer med berättarröst. Båda kanalerna använder sig av ett
detaljavskalat manér för att underlätta den kognitiva belastningen hos åskådaren.
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Ingen av kanalerna väljer att gå in på en djupare teknisk nivå men båda förklarar
mer generellt hur större koncept fungerar med en lättförståelig förklaring.
Kurzgesagt använder sig av text för att belysa viktiga termer och relevant fakta
som bidrar till det som berättarrösten tar upp, texten stannar kvar tillräckligt länge
för att åskådaren ska kunna uppfatta den men också inte heller för länge för att
videon ska kännas utdragen, detta gör att videon följer ett jämt tempo hela tiden.
Life Noggin använder sig av text för att belysa vissa termer som berättarrösten
nämner. Texten visas när den nämns men stannar inte kvar lika länge eftersom den
redan har blivit uppläst och har tjänat sitt syfte.
Symbolerna som används i respektive video förutsätter en viss förkunskap hos
åskådaren då vissa objekt kan förekomma som mer abstrakta och måste tolkas.
Detaljavsaknaden är av fördel då detaljavskalade bilder kan tolkas fortare. Detta
snabbare tolkande gör att videon kan fokusera på att belysa viktigare objekt utan
att resten av videon blir distraherande. De båda youtube kanalerna undervisar om
samma ämnen till samma målgrupper och använder sig av detaljavskalat
bildmanér för att belysa viktigare delar. Båda kanalerna ställer ett viss
förkunskapskrav hos åskådaren men båda siktar på att förmedla abstrakt kunskap
med visuellt bildstöd för en bred målgrupp.”
Med analysen som grund beslutade jag mig att använda ett detaljavskalat manér för
att minska den kognitiva belastningen hos åskådaren. Färgerna kommer att vara
kontrastrika för att öka tydligheten mellan visuella element. Koncept förenklas i
videon till symboler för att snabbare tolkas. Text kommer att användas minimalt
och endast för att ytterligare förtydliga delar som inte kan förklaras lika effektivt
med bild. Användandet av symboler förutsätter att målgruppen har kunskaper
sedan tidigare men målet är att inte se ner på målgruppen eller underskatta
målgruppens kunskap. Videon ska därför undervisa om ett område som
målgruppen saknar kunskaper om utan att verka nedlåtande.
Efter analysen producerade jag tre figurer som skulle användas för att driva
narrativet vidare. Eftersom det skulle finnas en kulturell neutralitet i figurerna
utformade jag de baserat på tre exempel på neutrala figurer som tidigare har
använts för projekt som fokuserar på nationell neutralitet (se bilaga 3).
För att bekräfta huruvida människor uppfattade karaktärerna utfördes ett A/B test
(se bilaga 3). Karaktärerna i sig är dock oviktigt för narrativet då den enbart är där
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för att föra narrativet vidare. Testet utfördes för att se vilken typ av figur som
ansågs mest lämpat för målgruppen. Val av figur baserades på feedback från
testpersonerna. Följande är ett utdrag från resultatet av A/B testet (se bilaga 3).

Figur 1

Figur 2

Figur 3

Att döma av de spontana svaren vid första frågan verkade testdeltagarna eniga om
att den första figuren (figur 1) var den mest neutrala vid första anblicken. De
andra figuren (figur 2) var inte så uppskattad bland någon av deltagarna. Att figur
två var baserad på IKEA katalogen förklarades aldrig. Hade det förklarats att
figur två var från IKEA katalogen hade testdeltagarna möjligt varit mer positivt
inställda till figur två. Figurerna ska kunna vara neutrala utan kontext vilket figur
två inte fungerade lika effektivt om de övriga.
Den tredje figuren (figur 3) hade en spontant positiv reaktion från samtliga
deltagare. Den verkade uppfattas som inbjudande och trevlig men något barnslig i
sin utformning.
Efter att kontexten förklarades verkade deltagarna eniga om att den första figuren
fungerade bäst för syftet eftersom den såg mest neutral ut av figurerna. Figur två
tycktes inte passa så bra för syftet tyckte flera av testdeltagarna. Figur tre ansågs
fortfarande som trevlig men flera av deltagarna höll med om att den kanske inte
lämpar sig så bra för en vuxen målgrupp eftersom den kan uppfattas som oseriös.
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När frågan ställdes till deltagarna om de själva fick utforma en neutral figur för en
internationell målgrupp verkade flera av deltagarna välja att göra en egen verision
av den första figuren (figur 1). En av deltagarna ville använda den rakt av medans
de övriga undrade om det gik att göra lite mer karaktärsegna versioner av figuren.
Den tredje figuren (figur 3) verkade mest omtyckt av deltagarna. Större delen av
deltagarna verkade eniga om att den första figuren (figur 1) fungerade mest för
syftet eftersom den uppfattades som mest neutral. Testet gav intressanta
infallsvinklar om vad som uppfattas som neutralt och vad det går att göra för att ge
karaktären (figur 1) ett mer unikt utseende.
På grund av den positiva feedbacken som den första figuren (figur 1) fick vid första
anblicken under testet från deltagarna samt att deltagarna verkade eniga att
använda den i ett kulturellt neutralt syfte beslutade jag mig för att använda den
figuren i slutdesignen. Jag valde figuren (figur 1) eftersom den uppfattades som
mest neutral och för att den också förekommer på varningsskyltar och EXIT tyder
det på att figuren är väl etablerad i samhället sen tidigare. Eftersom videon ska
visas för FN som jobbar på en internationell nivå och figuren redan används i
neutrala sammanhang tänker jag därför använda figuren för detta projekt.
Om videon hade visats för en yngre målgrupp hade det varit mer passande att
använda den tredje figuren (figur 3) eftersom testdeltagare uppfattade den som
mer expressiv och välkomnande för barn. Eftersom testdeltagare uppfattade den
tredje figuren som lekfull gör det att videon som har ett seriöst tema, uppfattas som
mindre allvarlig. Eftersom allvaret i videon är något som ska belysas för
målgruppen så skulle det bli en för stor kontrast mellan figuren och ämnet.

4.3. Tidigare material
Materialet som användes för att basera mina egna illustrationer på bestod av 3Drenderingar av Nassar Alhanoun (se bilaga 4). Bilderna är en naturalistisk
representation av vattenreningsmaskinen som beskriver de olika delarna som
tillsammans utgör och bidrar till reningsprocessen. Alla föremål på bilden är till för
att visar innehållet i containerna och alla dess komponenter. Bilderna gav mig en
generell uppfattning om hur maskinen ser ut och vilka färger den har. På så sätt
kunde jag veta vilka delar som skulle belysas, förenklas eller lägga fokus på.
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Fig 8. MDD2000 container och dess innehåll, centralperspektiv. Nassar Alhanoun.
Bilderna för containerns delar tecknades i Illustrator vilket gjorde de enklare att
animera och gjorde att jag kunde minska detaljnivån i bilderna för att belysa
bildernas fokusområden.

4.4 Storyboard
Efter intervju, videoanalys och litteraturestudier hade jag tillräckligt med material
och kunskapsgrund för att illustrera en storyboard. Storyboarden utgjorde grunden
som videon baserades på som förklarar flödesprocessen och dess information,
fokusområden och sekvens. Videon kan anses vara en renritning och storyboarden
kan anses som den huvudsakliga grunden för detta projekt. Nedan följer storyboard
och förklarande text för resonemang till utformandet.
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Efter presentation av storyboard godkändes videon och dess innehåll av beställaren
med feedback från beställare om övriga saker att tänka på vid utformandet av
videon. Videons längd avgjordes genom en webanalys av Wistia (se bilaga 5).
Längden baserades på den tid längsta tiden som flest åskådare behåller mest
uppmärksamhet. På så sätt går det att maximera den längd som informationen kan
visas upp på. Mängden information fick anpassas enligt längden, varje moment där
information presenteras visas upp under en tid som är lång nog att uppfattas av
åskådaren men inte lång nog för att tillsammans dra ut över den totala tidsramen.
Wistias undersökning baseras på slumpmässigt utvalda videor, det går därför att
anta att användarna har en bred bakgrund och utgör en generell användarbas.

Fig. 9. Beskrivande graf som visar närvarande tittarantal i procent i förhållande till
videolängd. Ezra Fishman.
Följande är ett utdrag från webbanalysen (se bilaga 5).
”Datan visar att högst antal åskådare närvarar under de första två minuterna.
Fishman (2016) påpekar i sin artikel om Wistia att videon efter två minuter bör
främst fokusera på innehåll mer än information. Detta tolkar jag som ett fokus av
visuellt innehåll och estetiska övergångar än information som matas med hjälp av
berättarröst eller text.
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Den totala datan är hämtad från 564 710 videor. Det nämns aldrig i artikeln vilken
typ av videor det rör sig om men jag antar att spridningen av videoinnehåll gör att
det går att anta att antalet deltagare utgör en generell användarbas med olika
bakgrunder. Om en genomsnittlig användare tappar intresset av en video efter två
minuter bör mönstret gå att applicera på en video vars åskådare saknar kunskap
om ämnet i videon. Eftersom min video för detta projekt ska presentera en maskin
vars målgrupp är omedvetna om, har jag beslutat att erhålla mig inom en tidsram
av två till tre minuter. Videons innehåll för detta projekt bör därför anpassas efter
denna tidsram. Om videons kräver att längden måste vara mer än två minuter är
det viktigt att därefter prioritera videons informativa innehåll. Videon bör
eventuellt rundas av efter två minuter och antyda att den snart tar slut då
åskådarens uppmärksamhet börjar avta.”
Undersökningen visar att en genomsnittlig användare tappar intresset efter cirka två
minuter. Eftersom videon för det här projektet visas för en målgrupp som inte är
medvetna om funktion och syfte kommer videons tidsram att vara mellan två till tre
minuter.
Den viktigaste aspekten vid utvecklandet av storyboarden var storytelling.
Eftersom tiden som informationen visas över var begränsad till under tre minuter
var jag tvungen att dela upp varje informativt moment så att de blev ungefär lika
långa. Första exemplet på duration and pacing förekommer redan efter
företagsloggan som inte visas mer än fem sekunder innan den försvinner. Varje
moment behövdes visas länge nog för att hinna förmedla informationen men inte
länge nog för att dra ut på tid och bibehålla intresset hos åskådaren. Loggan faller
nedåt vid scenbytet, jag använde mig av samma typ av riktningar vid senare
scenbyten för att skapa repetition i min storytelling. Repetitionen av riktningar
skapar en familjäritet hos åskådaren och ger videon en mer konsekvent pacing som
kan göra att videon känns mer sammanhängande.
Jag valde sedan att dela upp videon i tre informationsmoment med hjälp av tre
ikoner i en återkommande meny ”När?”, ”Hur?” och ”Var?”. De tre ikonerna på
menyn har ett liknande utseende och är inramade i rutor enligt grupperingslagen
inom gestaltlagarna. Att visa att ikonerna tillhör samma grupp kan tillsammans
omedvetet upplysa åskådaren att de tillhör samma tema. Efter varje
informationsmoment avslutas återkommer menyn efter scenbytet, denna repetition
sker för att informera i förväg om hur lång tid av videon som är kvar och förklara
vilket moment i flödesprocessen som visas följande.
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Ett annat exempel på repetition är staden i storyboarden som blir förstörd i första
delen ”När?”. Staden återkommer igen senare under den tredje delen ”Var?” för att
knyta samman narrativet med den första delen av videon.
Händelsen om staden som förstörs är ett fiktivt scenario så kallat non-fiction i
denna storytelling. Åskådaren som ser videon förstår att händelsen inte är på riktigt
men fördelen med non-fiction i denna video gör att vi kan skapa ett fiktivt scenario
där det värsta händer, och om det värsta skulle hända så förstår åskådaren vad som
i det fallet skulle innebära.
Under andra informationsdelen av videon ”Hur?” visas samtliga delar av
containern. Denna del av videon informerar åskådaren hur containern ser ut och
vad den innehåller. Som en påminnare mot slutet packas containern innan den
försvinner ur bild för att repetera informationen. När containern sedan återvänder i
tredje delen ”Var?” blir åskådaren påminnd om containern genom den tidigare
eftersom den tidigare redan har visats i andra delen. Denna typ av
informationsladdande och påminnande genom att visa igen kallas för Top-downbearbetning. Att bryta ner element till symboler gör att åskådaren bygger ett
associativt minne till symbolen som senare kan återhämtas från minnet när
symbolen förekommer senare (Groome, m.fl. 2006, s. 419).
De visuella elementen i videon saknar detaljer. Genom abstraktion av detaljrika
bilder kan vi underlätta den kognitiva belastningen hos åskådaren. Bilder som
bibehåller sin grundläggande karaktärsdrag efter abstraktion kan underlätta
tolkandet av bilden då hjärnan spenderar mindre tid att identifiera objektet.
Eftersom videon innehåller mycket information på kort tid är avsaknaden av
detaljer fördelaktigt för detta projekt då åskådaren kan fokusera på det element som
är i fokus utan att distraheras av detaljer. Reducerad detaljnivå genom abstraktion
betyder inte att bilden blir svårare att tolka och används i det här fallet för att
snabbt förmedla väsentlig information i videon.

4.5 Övriga resonemang till utformande.
Bakgrunden i videon är till större delen vit. Den vita färgen går i hand med Water
to Billions hemsida vilket gör att videon får ett associativt utseende till företaget.
Jag vill dock poängtera att denna avskalade bakgrund går i hand med videons
generella bildmanér som saknar detaljer. De färglösa bakgrunderna är tänkt att vara
en avsaknad av färg. Utan färgen i bakgrunden kan det uppstå mindre distraktioner
vilket ökar fokusen i de övriga visuella elementen. Möjligen kan videon uppfattas
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som mer intressant om mer färgvariation i bakgrunden förekommer, men för att
minska risktagandet användes en färglös bakgrund.
Färgkontraster användes för att belysa specifika objekt och skapa balans i varje
komposition i videon. Färgerna avgjordes beroende på vad som visas i varje scen.
Färgkontraster användes medvetet för att urskilja objekt till olikfärgad bakgrund
(Ware, 2008, s. 81). Hade flera objekt framför varandra varit av liknande nyans så
hade det blivit svårare att avgöra djup mellan objekt i videon.
Målgruppen är utvald då organisationerna arbetar på en internationell nivå. Valet
av hjälporganisationer hjälper till att precisera en grund för videons bildmanér.
Organisationernas representanter arbetar i europeiska länder, även om biståndet
också sker i länder utanför Europa. På grund av det innehåller videon västerländsk
semiotik och ett narrativ som är grundat ur en västerländsk synvinkel. Den
kulturella neutraliteten som nämndes tidigare fanns i åtanke under projektets gång.
Ingen karaktär i videon visar “tummen upp” då den gesten i mellanöstern har
samma innebörd som att peka långfinger i västvärlden. Detta för att göra videon
mer tillgänglig för eventuella partnerskap i mellanöstern.

4.6 Typografi
Typsnittet för texten när den väl används i videon är Cobal som är en så kallad
sans-seriff. Storleken är något förstorad för att öka läsbarheten. Sans-seriffer är
utvalt för att underlätta läsbarheten på skärm (Akhmadeeva, 2012, s. 23), ett mer
handskrivet typsnitt kan exempelvis passa bättre för en annan typ av målgrupp.
Underlättandet av läsbarhet är fördelaktigt eftersom videon kommer att visas på
skärm och texten måste hinna uppfattas i tid.
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5. Resultat
Videon
Resultatet av detta projekt blev en två minuter och 45 sekunder lång video
animerad i Adobe After Effects. Videon innehåller 2:25 informationsdel inklusive
20 sekunder eftertext.
Videon börjar med en animerad version av Water in a Box logga för att göra
videon mer personlig för organisationen. Resten av videon består av tre delar
exklusive eftertext som förklarar användningsområdet av maskinen. Del ett
förklarar när maskinen kan användas i fråga om vilken typ av situation av
vattenbrist och omständigheter och vad som kan göras i det läget. Del två visar vad
containern består av och vad dess huvudsakliga syfte är, renande och avsaltning av
vatten och vilka fördelar det har. Del tre beskriver var containern kan användas och
hur flexibelt den kan fraktas till de drabbade områden. Videon visar maskinens
huvudsakliga syfte och visar inte funktionen på en teknisk nivå.
Videon är avskalad i detaljnivå. Använder sig av en vit bakgrund utan detaljer och
hög färgkontrast i bildelement för att göra de mer synliga.
Videon har ett kongenialiskt bildmanér och undviker ytterlinjer på bildelement för
att öka färgkontrasten i bilden. Bildelementen är schematiskt avbildade för att
snabbare kunna tolkas av åskådaren.
Människofigurerna är schematiskt avbildade och är neutrala i fråga om kön och
etnicitet då inte är tänkta att representera någon specifik människa och endast
används för att driva narrativet vidare.
Texten är minimal och används endast om informationen inte kan presenteras
visuellt. Texten ska förklara momentdelar och specifika delar i containern och
används där visuella element inte räcker till.
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6. Diskussion
Förmedlande av information, från material till målgrupp
Fördelen med att videon innehåller semiotiska element, och karaktärer med
avskalade detaljer gör att förståelsen för videons innehåll kan förstärkas för
människor som inte känner till containerns bakgrund. Videon är tänkt att vara
lättförståelig för flertal länder oavsett språk. Det går inte att göra flödesprocessen
förstådd för samtliga länder på grund av kulturella skillnader och semiotisk
tolkning men videon är tänkt att vara konstruerad i den mån att den enkelt kan
tolkas av majoriteten av europeiska länder. En fördel med avsaknad av detaljer i
schematiska element i videon gör att elementens grundbetydelse kan uppfattas
korrekt av åskådaren utan tidigare information om projektet. Nackdelen kan dock
vara att det förutsätter att åskådaren har korrekt tolkande av de specifika semiotiska
elementen med sig i sin bakgrund, detta skapar en informationsbarriär mellan olika
kulturer.
Den största fördelen med avsaknad av text är att de få gånger som texten
förekommer kan den enkelt ändras i filmredigeringsprogram utan större kunskaper.
En annan fördel är den ökade förmedlingen av information, då bidragande text till
animationen hade inneburit mer tid på skärmen som texten
behöver synas för att uppfattas av åskådaren. Med mindre text
kan fler element visas på kortare tid, detta gör att videon inte
behöver vara lång vilket kan göra att åskådare som inte är insatta
i ämnet, tappar intresse efter några minuter.
Den abstrakta figuren i videon är tänkt att vara könsneutral och
kulturellt neutral i den mån att den inte ska likna någon specifik
person men istället endast finnas för att driva narrativet av
videon vidare. Det här kan användas för att presentera videon till
exempelvis länder som har en annan syn på kvinnor. Detaljavsaknaden i figuren
gör att konflikt inte kan uppstå på samma sätt. Möjligen kan figuren uppfattas som
manlig på grund av dess konnotation till WC figurer. FN som utgör en stor del av
målgruppen har sedan tidigare försökt att få figuren att uppfattas som könsneutral.
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Videon är tänkt att fokusera på att presentera maskinens generella syfte och
användningsområde men inte presentera tekniska specifikationer. Detta gör att
videon kunde fokusera på var maskinen kan användas, funktion och hur den
fraktas. Fördelen blir att en förväntad kunskap inom ingenjörsteknik inte är ett
krav.
En nackdel med detta utformande i videon kan vara att mycket av informationen på
den korta tiden har ett högt tempo vilket kan kräva en viss uppmärksamhet i
åskådaren. I nuläget förväntas åskådaren bibehålla uppmärksamheten då denne
förutses verksamma inom hjälporganisationer.
Hade jag för detta projekt istället valt statiska bilder hade jag varit tvungen att mer
exakt välja ut specifik information att prioritera för åskådare. Element som rörelser
hade fått ett helt annorlunda uttryck och mängden information hade blivit mer
begränsad. Informationen från Wistias undersökningar från 2016 (Fishman, 2016)
var avgörande vid valet av videons längd då såkådare behåller som mest
uppmärksamhet under 2-3 minuter.

46 av 76

7. Slutsats
7.1. Vad projektet kom fram till.
Det jag har kommit fram till under detta projekt är att det är fördelaktigt att
använda sig av schematiska bilder för att göra informationen i en flödesprocess mer
lättolkad. För att målgruppen ska kunna tolka schematiska bilder krävs det att
målgruppen innefattar en viss del förkunskaper. Kontexten måste anpassas enligt
målgruppen. Animation har fördelen att öka förståelsen i instruktioner än statiska
bilder (Höffler & Leutner, 2007, s. 725). För att öka förståelsen av den semiotik
som används på den relativt korta tiden som det visas på skärmen går det att
använda sig av abstraktion, detta för att belysa karaktärsdrag i visuella element
(McCloud, 1995, s. 31). Förståelsen för vad bilden representerar behöver
nödvändigtvis inte minska men kan istället öka då det krävs mindre kognitiv
belastning för att hjärnan undermedvetet ska kunna tolka till något förståeligt
(Groome, m.fl. 2006, s. 419). Sammanknytningen av bildelement, upprepande
visuella element och scener underlättar tillsammans med den avskalade
detaljrikedomen den kognitiva belastningen. Detta skapas en röd tråd i videons
narrativ som belyser områden utan att avvika från huvudtemat genom att
återkoppla till ämnet.
Visuella element kan skalas ner i sin detaljrikedom och fortfarande tolkas korrekt
av målgruppen. Detaljavskalningen bör dock ske i relation till målgruppen. Om
väldigt lite förkunskaper krävs av målgruppen bör inte visuella element skalas ner
för mycket. Om målgruppen besitter större mängd kunskap inom området kan
visuella objekt skalas ner markant och fortfarande tolkas korrekt. Beroende på
mängden detaljavskalning sparas tid som krävs av målgruppen för att tolka
informationen.
Fördelen med rörlig media över statiska bilder är att animation kan innehålla en
viss abstraktion från början. Rörlig media kan använda sig av rörelser för att antyda
visuella elements grundläggande betydelse. Statiska bilder bör innehålla en mer
naturalistisk avbildning som kräver mer tid att utveckla och ställer högre krav på
illustratören i fråga om färdigheter.
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I detta fall kan rörlig media vara fördelsaktigt då det kan förmedla samma mängd
information på kortare tid.
Användandet av den kulturneutrala och könsneutrala figuren kan vara fördelsaktigt
eftersom videon visas för flera olika representanter som verkar inom olika länder.
Åskådaren av videon kan då ta till sig det informativa innehållet utan att distraheras
av detaljer på figuren. Samma gäller för de resterande visuella element vars detaljer
är avskalade då åskådaren kan ta till sig informationen utan belastas kognitivt av
försöka fokusera på att tolka bilderna. Tydligheten i hur visuella elementen tolkas
av målgruppen är avgörande för att informationen ska korrekt avläsas.

7.2. Vidare forskning
En del av arbetet som kan förbättras för framtida forskning är huruvida det går att
hitta en form av användning av symboler och semiotik som inte ställer lika höga
krav på åskådarens tidigare kunskaper. Att hitta ett bildmanér som fungerar på en
global nivå hade krävt mer tid än detta projekt tillät
Möjligen bör det utföras fler tester på bildmanér för att hitta en stil som kan minska
missuppfattningen. Symboler kan förenklas mer, alternativt hitta bildspråk som är
mer gemensam för flertal kulturer. Förståelsen av informationen och tiden som
varje moment i videon visas kan balanseras för att minska den kognitiva
belastningen i åskådarna.
Denna balans kan uppnås genom att utföra tester på förståelsen av visuella element
och spela upp videon för testpersoner flera gånger innan en slutgiltig version av
videon kan färdigställas. Är figuren viktig? Ser dessa två containrar olika ut?
Känner du igen den här scenen?
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9. Bilagor
Bilaga 1: Intervju
Följande intervju innefattar huvudsakliga frågor som innefattar projektets syfte,
innehåll, presentation, tidsram och material. Information kring arbetet, vem det ska
presenteras för, involverade företag och liknande frågor besvarades under
intervjun. Närvarande under intervjun var Rolf-Johan Ingeson och Jahn Brandt.
Innan intervjun fick jag en kort redogörelse som rent grundligt förklarade vad de
ville få ut av projektet. Vilka delar som maskinen innehöll. Frågorna ställdes för att
förtydliga detaljer kring videon.
1. Hur lång ska videon vara?
Två och en halv minut. Det känns som en lagom tidsram som inte tröttar ut
mottagarna.
2. Ska videon innehålla ljud?
Nej. Det kan bli ett senare projekt. I nuläget räcker det med en animation som
förklarar användningsområdet
3. Om den inte innehåller ljud, ska den då innehålla förklarande text?
I och med att videon ska visas i flera länder, använd så lite text som möjligt och
förklara så mycket som du kan med bilder. Skriv på svenska nu i början. Om det är
lite text så blir det lättare att ändra när den väl ska exporteras så att säga.
4. Vilka delar av maskinen ska visas i videon?
Den ska bestå av tre delar. Första delen beskriver när maskinen kan användas. Vi
menar katastrofdrabbade områden, krigsdrabbade områden. Situationer där det
verkligen är kris och befolkning behöver vatten nu. Den andra delen ska beskriva
hur maskinen fungerar. Vilka delar den består av och visar att den renar vatten.
Den sista delen ska visas var maskinen kan användas och hur den kan fraktas.
Maskinen är ganska flexibel så det går att visa att den kan fraktas med flera olika
fordon som båt, lastbil och helikopter.
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5. Vilken av maskintyperna ska visas i videon?
MDD2000
6. Ska videon innehålla några tekniska specifikationer på hur själva renandet
av vattnet går till och hur maskinen fungerar?
Nej. Videon ska mestadels fokusera på att beskriva hur maskinen fungerar rent
generellt. Det räcker med att visa att den renar vatten men inte mer exakt hur det
går till. Videon ska visa vad syftet med maskinen är.
7. Vem ska videon visas för?
Det är representanter för hjälporganisationer. Organisationerna verkar utomlands
men deras representanter som ska se videon jobbar i Sverige även om de har
kopplingar till andra länder. Därför kan det hända att videon inte bara ska visas i
Sverige.
8. Har ni några exempel på dessa organisationer?
Vi tänkte oss FN och Röda Korset i nuläget. Det kan ändras närsom. Videon
behöver inte rikta sig till någon specific av dessa.
9. I vilket sammanhang ska videon visas?
Den ska visas i kombination med presentationer för andra företag. Den ska kunna
visas enkelt vid en föreläsning där företag möts, mässor men också för privata
tillställningar som föreläsningar inne på kontor för ansvariga på företaget.

Anteckningar
Anteckningar och skisser som nedtecknades under intervjun tillsammans med
frågorna.
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Fig. 10 Misja Sohlberg Bäckman. Bilaga 1. Intervjuanteckningar.
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Fig. 11 Misja Sohlberg Bäckman. Bilaga 1. Intervjuanteckningar.
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Bilaga 2: Videoanalys
Denna videoanalys utgår från det bildliga innehållet i videor från youtube
kanalerna Kurzgesagt och Life Noggin. Analysen undersöker stilen (Eriksson,
2009, s. 67) för att avgöra typen av manéret som den är utförd i. Det slutliga
bildmanéret i min egna video baseras på denna analys. Formen av videon granskas
för att avgöra videons tid och pacing. Vardera videor är producerade år 2018.

Youtube-kanal 1: Kurzgesagt
https://www.youtube.com/user/Kurzgesagt

Videokälla
https://www.youtube.com/watch?v=Da-2h2B4faU

Urklipp
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Analys: Kurzgesagt
Kurzgesagt använder sig huvudsakligen i sina videor av schematiska bilder.
Symboler som musiknoter används för att avbilda ljud. En elektron avbildas som
en gul sfär. Detaljnivån är avskalad. Bakgrunderna använder sig inte av samma
färger som deras bildobjekt och använder oftast istället bildobjektets kontrastfärg.
Bildobjekten är ibland inte helt naturligt färgade och är ibland färganpassade för att
skapa en kontrast mot bakgrunden. Färgtoner används inom samma bild för att
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antyda djup. Videon använder sig ibland av flera olikfärgade bakgrunder för att
skapa kontrast mot flera bildobjekt. Detta för att skapa pop-up effekter på de objekt
som ska belysas.
De generella färgerna i Kurzgesagts video är pastellfärgade, för det mesta ljusa.
Kontraster används huvudsakligen för att lägga fokus på vissa objekt i videon. Om
ljus bakgrund används är fokusobjektet mörk, och tvärtom. Bildobjekten är
rundade och ger tillsammans med sina färger, ett mjukt intryck.
Vid scenbyten rör sig scenerna iväg i en av fyra riktningar, upp, ner, höger eller
vänster. Fade effekter eller zoomningar förekommer sällan. Videon använder sig av
en berättarröst som förklarar vad som händer. Text förekommer sällan och används
för att poängtera viktiga delar. Tiden som texten visas under är relativt kort och
stannar kvar på skärmen under cirka 1-2 sekunder. Texten är ibland irrelevant till
det moment som berättarrösten pratar om.

Slutsats och diskussion: Kurzgesagt
Vad jag tolkar baserat på Kurzgesagts videoinnehåll är att de vill ge förklaringar på
vetenskapliga hypoteser och teorier till en bred målgrupp. Begreppen förklaras i ett
lättförståeligt manér som inte går in på alltför tekniska nivåer. Detta tillsammans
med bidragande animationer och bilder som ger visuellt stöd till förklaringarna.
Även mer abstrakta koncept förklaras genom att göra informationen lättbegriplig
med tydliga visuella stöd för en målgrupp som inte har vetenskaplig bakgrund. De
skarpa färgkontrasterna används för att ge videon ett manér som sticker ut. Denna
användning av färgkontraster används för ge ett minnesvärt intryck till åskådaren.
Kurzgesagt använder sig av berättarröst som förmedlar informationen. Även om
videon innehåller mycket grafik används det mest som visuella stöd för att förklara
avancerade termer eller abstrakt information. Texten används för att lägga fokus på
vissa relevanta termer. Jag tror inte att videon är särskilt enkel att förstå utan
berättarrösten då vissa koncept som förklaras är abstrakta och visuella symboler
används för att ge stöd till de. Texten som används visas på kort tid för att precis ge
åskådaren nog med tid för att läsa av det. Texten är sällan kvar mer än 3 sekunder.
Bildstilen är färgrann och lekfull. Jag tolkar detta som att de vill dels tilltala en
bred målgrupp med en stil som inte känns alltför stelt och seriöst. Detaljnivån är
avskalad och de använder sig av mycket schematiska symboler och bilder. Denna
detaljavsaknad i stilen tolkar jag som att de vill kunna lägga fokus på väsentliga

57 av 76

delar utan att öka den kognitiva belastningen hos åskådaren (Groome, m.fl. 2006, s.
420).
Fokus verkar ligga på att informera om vetenskapliga hypoteser och teorier för en
bred målgrupp som saknar kunskap om ämnesomårdena. Informerandet sker
genom att förklara termer på ett tydligt och förståeligt sätt. Visuella objekt används
som stöd för att förtydliga termer och förklara abstrakta koncept. Videon är
färgrann för att ge ett minnesvärt intryck och färgkontraster används för att lägga
fokus på objekt.

Youtube-kanal 2: Life Noggin
https://www.youtube.com/user/lifenoggin

Videokälla
https://www.youtube.com/watch?v=e30ZgPwFyCI

Urklipp
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Analys: Life Noggin
Life Noggin använder sig precis som Kurzgesagt av schematiska bilder med en
avskalad detaljnivå. Detaljnivån är avskalad men behåller till en viss högre
detaljnivå i visuella objekt än Kurzgesagt. Färgerna känns mer verklighetstrogna
och förekommer som mer naturliga. Kontrastfärger används för att inge en känsla
av djup i bilden och för att lägga fokus på objekt som visas. Detta för att ge
objekten en pop-up effekt som gör att de sticker ut från resten.
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När onaturligt färgade bakgrunder förekommer, används de för att skapa kontraster
mellan bakgrund och bildobjekt. Naturliga färger verkar förekomma oftare än
onaturliga. Fade effekter och zoom effekter förekommer oftare som övergångar, än
att scenerna förflyttas ut i riktningar. Varje video snittar på strax över 3 minuter i
längd.
Life Noggins videor använder sig av en berättarröst för att föklara vad som händer i
bild. Visuella objekt används för att lägga stöd till de begrepp som förklaras.
Bilderna förekommer som schematiska och är avskalade i detaljnivå. Trots sin
avskalade detaljnivå är bilderna mer ordagranna än de visuella analogier som
Kurzgesagt använder sig av. Text används för att belysa visa termer som
berrättarrösten förklarar. Texten visas på skärmen i cirka 1-2 sekunder vid varje
moment och visas sällan mer än 3 sekunder.
Bildstilen är tecknad i ett blockigt och pixelerat manér som gör att stilen kan
uppfattas som kubistisk.

Slutsats och diskussion: Life Noggin
Vad jag tolkar av innehållet i Life Noggins videor är att de vill förklara
vetenskapliga hypoteser och teorier för en bred målgrupp precis som Kurzgesagt.
Det blockiga, kubistiska utseendet uppfattar jag som att de medvetet använder sig
av för ge videon ett unikt och minnesvärt utseende. Koncept och begrepp förklaras
på ett lättförståeligt sätt utan att gå in på en allt för djup teknisk nivå. Bilderna
fungerar som stöd för att förklara abstrakta begrepp. Texten används för att
poängtera viktiga termer och används oftast ordagrant för det som händer på
skärmen. Det bildliga objekt som används är oftast mer ordagrannt avtecknade av
vad de ursprungligen representerar. Användandet av visuella objekt för att förklara
abstrakta koncept förekommer mindre sällan. Förklaringen av abstraktioner
förekommer tillsammans med berättarrösten. Med tanke på hur kort tid som alla
textmoment befinner sig synliga på skärmen är det mer tveksamt att avgöra om
filmen skulle klara sig utan berättarröst och ljud.
Bildstilens färgval förekommer som mer naturtrogna och användas över onaturliga
färger medans onaturliga färger endast verkar förekomma om inget annat kan
användas. De onaturliga färgerna används vid dessa moment för att skapa
kontraster mellan bakgrund och objekt.
Figurerna är precis som de övriga avtecknade bildobjekten, blockiga. Jag uppfattar
detta val som att de vill ge videon ett personligt utseende som sticker ut i mängden.
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Denna detaljavsaknad gör att mer fokus kan läggas på videons innehåll utan att
resten uppfattas som distraherande. Avsaknaden av detaljer minskar också den
kognitiva belstningen hos åskådaren.
Videon är strax över 3 minuter lång. Detta tolkar jag som en tydligt val från Life
Noggin för att behålla kvar så många åskådare som möjligt. 3 minuters anses vara
gränsen för en video som flest tittare stannar kvar, efter den tiden börjar
uppmärksamheten hos tittarna att minska (Fishman, 2016), framförallt om det är ett
ämnesområde som åskådarna saknar kunskap inom.
Båda youtube kanalerna använder sig av varsitt bildspråk. Kurzgesagt upplevs som
mer användande av rundade former medans Life Noggin använder sig av ett mer
blockigt utseende. Även om de har olika utseenden så följer båda ett konsekvent
uttryck som genomgår i varje video. Båda undervisar om vetenskaliga teorier och
hypoteser för en bred målgrupp. Åldersmässigt riktar sig båda til mågrupp i
åldrarna 16 år och uppåt då en viss en förståelse för ord och begrepp förväntas av
åskådaren. Båda youtube kanaler förklarar tillsammans med visuella stöd, abstrakta
begrepp. Kurzgesagt använder sig mer av symboler medans Life Noggin förklarar
mer med berättarröst. Båda kanalerna använder sig av ett detaljavskalat manér för
att underlätta den kognitiva belastningen hos åskådaren. Ingen av kanalerna väljer
att gå in på en djupare teknisk nivå men båda förklarar mer generellt hur större
koncept fungerar med en lättförståelig förklaring.
Kurzgesagt använder sig av text för att belysa viktiga termer och relevant fakta
som bidrar till det som berättarrösten tar upp, texten stannar kvar tillräckligt länge
för att åskådaren ska kunna uppfatta den men också inte heller för länge för att
videon ska kännas utdragen, detta gör att videon följer ett jämt tempo hela tiden.
Life Noggin använder sig av text för att belysa vissa termer som berättarrösten
nämner. Texten visas när den nämns men stannar inte kvar lika länge eftersom den
redan har blivit uppläst och har tjänat sitt syfte.
Symbolerna som används i respektive video förutsätter en viss förkunskap hos
åskådaren då vissa objekt kan förekomma som mer abstrakta och måste tolkas.
Detaljavsaknaden är av fördel då detaljavskalade bilder kan tolkas fortare. Detta
snabbare tolkande gör att videon kan fokusera på att belysa viktigare objekt utan att
resten av videon blir distraherande. De båda youtube kanalerna undervisar om
samma ämnen till samma målgrupper och använder sig av detaljavskalat bildmanér
för att belysa viktigare delar. Båda kanalerna ställer ett viss förkunskapskrav hos
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åskådaren men båda siktar på att förmedla abstrakt kunskap med visuellt bildstöd
för en bred målgrupp.
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Bilaga 3: A/B Testing
Inför detta test illustrerades tre figurer. Dessa tre figurer består av tre olika grader
av abstraktion. Den första figuren (fig 1) är baserad på WC-Figuren. Denna figur
vill FN i nuläget använda som en gemensam representation för människan. Figuren
är tänkt att vara så neutral som möjligt i fråga om etnicitet och kön.
Den andra figuren (fig 2) är en variation av IKEA-katalogens figurer. Figuren som
IKEA använder sig av har fått positiv respons på grund av sitt neutrala utseende.
Figuren som jag har tecknat (fig 2) är delvis inspirerad av IKEA figuren men men
är inte tänkt att vara en exakt avbildning.
Den tredje figuren (fig 3) är baserad på Pendelton Wards karaktärer som har fått
positiv kritik för att de har ett könsneutralt utseende (Jane, 2015, s. 232). Min egna
figur är baserad på Wards figurer men är utformade för att anpassas till en
målgrupp som är av europeisk, asiatisk och mellanöstert ursprung.
Testdeltagarna blev ställda följande frågor.
Fråga 1. Hur uppfattar du figur 1, 2 och 3?
Fråga 2. Figurerna ska visas i ett internationellt sammanhang och är tänkta att vara
så neutrala som möjligt. Vilken av figurerna lämpar sig bäst för det syftet?
Fråga 3. Om du fick utforma en figur för det ändamålet, hur skulle du utforma
den?
Personlig information om testdeltagarna utelämnades förutom tre punkter som
kunde påverka resultatet.
Ålder, för att visa att deltagarna är över 18. Åldern kan också påverka deras
erfarenheter av karaktärsuppfattning.
Nuvarande jobb, för att se om deltagarna har ett yrke som kan påverka deras
uppfattning om figurerna. Om exempelvis en deltagarperson har en bakgrund inom
samhällsvetenskapliga områden kan det påverka hur denne uppfattar figurernas
tillhörighet.
Estetisk bakgrund för att se om deltagarpersonerna har kunskaper inom bild
eftersom mitt arbete fokuserar på illustrativa element.
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Figur 1

Figur 2

Figur 3
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Person 1
Ålder:
25
Yrke:
Kundtjänst
Konstnärlig bakgrund:
Konstskola, 2 år.
Fråga 1. Hur uppfattar du figur 1, 2 och 3?
Svar: Associerar figur 1 med WC, ser manlig ut, breda axlar.
Tycker mindre om figur 2, väldigt maskulin, stoisk. Avsaknaden av hår gör att den
ser ut som en medelålders man. Mindre estetiskt tilltalande.
Figur 3 uppskattas mest av de tre valen. Ser vänlig ut. Välkommnande. Etniskt och
könsneutralt utseende. Söt.
Fråga 2. Figurerna ska visas i ett internationellt sammanhang och är tänkta att vara
så neutrala som möjligt. Vilken av figurerna anser du passa bäst för det syftet?
Svar: Figur 1 passar bäst för kontexten.
Figur 2 ser minst mänsklig ut. Ser lite utomjordisk ut med sina armar.
Figur 3 ser mest inbjudande ut, men kanske inte passar för syftet. Figuren kan bli
distraherande och drar ner allvaret i situationen.
Fråga 3. Om du fick utforma en figur för det ändamålet, hur skulle du utforma
den?
Svar: Skulle kombinera figur 1 med figur 3. Skulle göra figur 1 mer kurvig,
mindre axlar men ett mer neutralt ansiktsuttryck än figur 3. Figuren skulle vara mer
stiliserad än figur 1 men inte lika distinktivt stiliserad som figur 3.

Person 2
Ålder: 25
Yrke: Personlig assistent, elevassistent
Konstnärlig bakgrund: Nej.
Fråga 1. Hur uppfattar du figur 1, 2 och 3?
Svar: Känner igen figur 1 från WC och skyltar i trafik. Känns som en neutral
avbildning av en människa.
Figur 2, ser komplicerad ut. Undrar över varför den har tentakler?
Figur 3 ser ut som att den är både västerländsk och asiatisk ut. Ser mer maskulin ut.
Har kläderna ett kulturellt samband?
Fråga 2. Figurerna ska visas i ett internationellt sammanhang och är tänkta att vara
så neutrala som möjligt. Vilken av figurerna anser du passa bäst för det syftet?
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Svar: Figur 1 funkar nog bäst för det. Figuren är tydlig och väl igenkänd sen
tidigare.
Figur 2 kanske inte funkar så bra för den kontexten. Kommer inte armarna att vara
ivägen?
Figur 3, kanske funkar bättre för en yngre målgrupp? Gillar figuren men kanske
inte för den här uppgiften.
Fråga 3. Om du fick utforma en figur för det ändamålet, hur skulle du utforma
den?
Svar: Skulle designa den mer som figur 1 men göra fler variationer av den. Men
rent generellt skulle jag anpassa figuren efter videons utseende. Målgruppen spelar
definitivt in.

Person 3
Ålder: 27
Yrke: Studerande
Konstnärlig bakgrund: Nej
Fråga 1. Hur uppfattar du figur 1, 2 och 3?
Svar: Figur 1 ser ut som en figur för trafikskyltar. Opersonlig och uttryckslös.
Figur 2 ser ut som en utomjording. Riktig klumpeduns. Skulle inte låta honom lyfta
vaser.
Figur 3 ser ut som en figur från en tecknad barnserie. Söt stil men kanske lite
oseriöst.
Fråga 2. Figurerna ska visas i ett internationellt sammanhang och är tänkta att vara
så neutrala som möjligt. Vilken av figurerna anser du passa bäst för det syftet?
Svar: Figur 1 bör funka bäst för det. Ser helt neutral ut. Trodde den redan
användes för trafikskyltar?
Figur 2 kanske lämpar sig bättre om vi träffar utomjordingar en dag. Varför ser
armarna ut sådär?
Figur 3 är sötast av de men det kanske funkar bättre i en serie för barn. Kanske
Cartoon Network gillar den mer.
Fråga 3. Om du fick utforma en figur för det ändamålet, hur skulle du utforma
den?
Svar: Är väl inget fel på figur 1? Den används väl redan? Ser mest neutral ut av de
tre.
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Slutsats och diskussion: AB/Testing.
Att döma av de spontana svaren vid första frågan verkade testdeltagarna eniga om
att den första figuren (fig 1) var den mest neutrala vid första anblicken. De andra
figuren (fig 2) var inte så uppskattad bland någon av deltagarna. Att figur två var
baserad på IKEA katalogen förklarades aldrig. Hade det förklarats att figur två var
från IKEA katalogen hade testdeltagarna möjligt varit mer positivt inställda till
figur två. Figurerna ska kunna vara neutrala utan kontext vilket figur två inte
fungerade lika effektivt om de övriga.
Den tredje figuren (fig 3) hade en spontant positiv reaktion från samtliga deltagare.
Den verkade uppfattas som inbjudande och trevlig men något barnslig i sin
utformning.
Efter att kontexten förklarades verkade deltagarna eniga om att den första figuren
fungerade bäst för syftet eftersom den såg mest neutral ut av figurerna. Figur två
tycktes inte passa så bra för syftet tyckte flera av testdeltagarna. Figur tre ansågs
fortfarande som trevlig men flera av deltagarna höll med om att den kanske inte
lämpar sig så bra för en vuxen målgrupp eftersom den kan uppfattas som oseriös.
När frågan ställdes till deltagarna om de själva fick utforma en neutral figur för en
internationell målgrupp verkade flera av deltagarna välja att göra en egen verision
av den första figuren (fig 1). En av deltagarna ville använda den rakt av medans de
övriga undrade om det gik att göra lite mer karaktärsegna versioner av figuren.
Den tredje figuren (fig 3) verkade mest omtyckt av deltagarna. Större delen av
deltagarna verkade eniga om att den första figuren (fig 1) fungerade mest för syftet
eftersom den uppfattades som mest neutral. Testet gav intressanta infallsvinklar om
vad som uppfattas som neutralt och vad det går att göra för att ge karaktären (fig 1)
ett mer unikt utseende.
På grund av den positiva feedbacken som den första figuren (fig 1) fick vid första
anblicken under testet från deltagarna samt att deltagarna verkade eniga att använda
den i ett kulturellt neutralt syfte beslutade jag mig för att använda den figuren i
slutdesignen. Jag valde figuren (fig 1) eftersom den uppfattades som mest neutral
och för att den också förekommer på varningsskyltar och EXIT tyder det på att
figuren är väl etablerad i samhället sen tidigare. Eftersom videon ska visas för FN
som jobbar på en internationell nivå och figuren redan används i neutrala
sammanhang tänker jag därför använda figuren för detta projekt.
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Om videon hade visats för en yngre målgrupp hade det varit mer passande att
använda den tredje figuren (fig 3) eftersom testdeltagare uppfattade den som mer
expressiv och välkomnande för barn. Eftersom testdeltagare uppfattade den tredje
figuren som lekfull gör det att videon som har ett seriöst tema, uppfattas som
mindre allvarlig. Eftersom allvaret i videon är något som ska belysas för
målgruppen så skulle det bli en för stor kontrast mellan figuren och ämnet.

68 av 76

Bilaga 4: 3D-renderingar.
Följande bilaga innehåller 3D-renderingar av containerns innehållande MDD 2000
maskin. Bilderna är skapade av Nassar Alhanoun. Bilderna användes som referens
för mina egna illustrationer till den animerade videon eftersom jag med hjälp av
referenserna kunde teckna en mer exakt avbildning om hur maskinen och dess
komponenter ser ut. De 3D-renderade bilderna utgör en realistisk avbildning av
maskindelarna som visar hur delarna ser ut i produktionssammanhang.

Vattenrenare. Nassar Alhanoun.
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Vattenrenare, centralperspektiv. Nassar Alhanoun.

Vattenreningsprocess. Nassar Alhanoun.
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MDD2000 container och dess innehåll. Nassar Alhanoun.

MDD2000 container och dess innehåll, centralperspektiv Nassar Alhanoun.
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Vattenrenare i jämförelse med människan. Nassar Alhanoun.
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Bilaga 5: Web Analytics
Följande bilaga är en webbanalys av en artikel publicerad på Wistia, orginalartikeln
är skriven av Ezra Fishman (Fishman, 2016). Wistia samanställer data genom
Google Analytics som observerar trender och beteenden mellan internet användare.
Analysens siffror är baserad på hur många youtube-användare som stannar kvar för
att se färdigt youtube-videor. Datan visar exakt när användarna avbryter videon och
hur många som stannar kvar genom hela.
Jag använder mig av den här webbanalysen för att avgöra hur lång videon för detta
projekt bör vara för att bibehålla maximal uppmärksamhet hos åskådarna.
Undersökningen gäller endast för Youtube och inkluderar inga andra sociala
plattformar.

Beskrivande graf som visar närvarande tittarantal i procent i förhållande till
videolängd. Ezra Fishman.
Undersökningen är från 2016. Antal användare som datan är samlad från 564 710
olika videor med totalt 1,3 miljarder visningar. Antalet deltagare är automatiskt del
av undersökningen genom att klicka i ”JA” i Googles användaravtal, vilket är
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standard för Google Analytics som samlar information från samtliga Googleanvändare.
Grafen visar videons längd i minuter samt procentuellt genomsnittlig mängd
närvarande användare från samtliga visningar. Grafen visar att cirka 70% av
åskådarna stannar kvar de första två minuterna. Mellan två och tre minuter minskar
åskådarantalet från 70 till 65%. Efter tre till sex minuter fortsätter åskådarantalet
att minska från 65 till 53%. Mellan sex och 13 minuter planar åskådarantalet,
varefter det dalar igen mellan 13 minuter och 20 minuter från 52% åskådare till
46% åskådare.

Slutsats och diskussion: Web Analytics
Datan visar att högst antal åskådare närvarar under de första två minuterna.
Fishman (2016) påpekar i sin artikel om Wistia att videon efter två minuter bör
främst fokusera på innehåll mer än information. Detta tolkar jag som ett fokus av
visuellt innehåll och estetiska övergångar än information som matas med hjälp av
berättarröst eller text.
Den totala datan är hämtad från 564 710 videor. Det nämns aldrig i artikeln vilken
typ av videor det rör sig om men jag antar att spridningen av videoinnehåll gör att
det går att anta att antalet deltagare utgör en generell användarbas med olika
bakgrunder. Om en genomsnittlig användare tappar intresset av en video efter två
minuter bör mönstret gå att applicera på en video vars åskådare saknar kunskap om
ämnet i videon. Eftersom min video för detta projekt ska presentera en maskin vars
målgrupp är omedvetna om, har jag beslutat att erhålla mig inom en tidsram av två
till tre minuter. Videons innehåll för detta projekt bör därför anpassas efter denna
tidsram. Om videons kräver att längden måste vara mer än två minuter är det
viktigt att därefter prioritera videons informativa innehåll. Videon bör eventuellt
rundas av efter två minuter och antyda att den snart tar slut då åskådarens
uppmärksamhet börjar avta.

Källkritik och relevans av data.
Undersökningen visar ett brett åskådarantal men inte om videon är direkt relaterat
till åskådarens intressen. Om åskådaren redan är intresserad av ämnet kanske denne
är mer benägen att se färdigt hela videon. Genom undersökningen gör jag endast ett
generellt antagande att målgruppen för detta projekt har en genomsnittlig nivå av
uppmärksamhet som visas av Wistias undersökning.
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Ett exempel på tre minuter långa presentationer är ”three minute thesis
competition” som började på The University of Queensland, sedan 2008. Poängen
med three minute thesis är att presentera ett examensarbete inom tre minuter. I och
med tidsbegränsningen måste arbetet kunna förklaras på ett sådant förenklat sätt att
åhörare under redovisningen som inte är kunniga inom ämnet ska kunna förstå vad
arbetet handlar om och ge kritik på arbetets struktur (Lawson, 2008). Three minute
thesis håller på varje år och har spridit sig till flera universitet i övriga delar av
världen på grund av att arbeten kan presenteras på ett lättförståeligt sätt.
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